
                 Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

______________________________________________ 
Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Plechotice, konaného 

 dňa 01. októbra 2021 o 18.00 hod. v zasadačke  v Plechoticiach 

 

Prítomní: 

Ing. Peter Koščo, starosta obce Plechotice  

Jozef Halapin, poslanec 

Jaroslav Bič, poslanec 

Jozef Džugan, poslanec  

JUDr. Marek Tkačik, PhD., poslanec  

Vladimír Rusnák, poslanec (príchod 18:53 hod) 

Ing. Monika Hudačková, kontrolórka obce 

Bc. Henrieta Pančáková, ekonómka obce 

 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej uvádzané OZ) v Plechoticiach zvolal starosta obce 

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Program zverejnený na pozvánke OZ:  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Schválenie programu  zasadnutia 

  4. Informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  

  5. Organizácia osláv z príležitosti mesiaca úcty k starším  

  6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ Plechotice 

  7. Rôzne 

  8. Záver 

 

1. Otvorenie 

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo za dodržania aktuálnych 

epidemiologických požiadaviek v súlade s vyhláškou č. 241 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 

prevádzok a hromadných podujatí, vydanou 12. augusta 2021. Prítomní boli starosta, zvolení poslanci 

okrem Mgr. Martina Hrubovského a Ing. Miloša Štefka - ospravedlnení, ako aj kontrolórka obce Ing. 

Monika Hudačková a ekonómka obce, poverená zostavovaním zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, Bc. Henrieta Pančáková.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol z radov poslancov 

určený starostom p. JUDr. Marek Tkačik a za overovateľov zápisnice p. Jozef Halapin a p. Jozef 

Džugan. Poslanci súhlasili s vysloveným návrhom a o jeho schválení hlasovali nasledovne: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 4 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik) 

za: 4 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu  

Po otvorení zasadnutia OZ starosta predniesol program rokovania zverejnený v pozvánke na 

OZ. 



 

Program zverejnený na pozvánke OZ:  

  1. Otvorenie 

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

  3. Schválenie programu  zasadnutia 

  4. Informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  

  5. Organizácia osláv z príležitosti mesiaca úcty k starším  

  6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ Plechotice 

  7. Rôzne 

  8. Záver 

 

Bez námietok a doplnení pôvodného programu prebehlo hlasovanie o programe nasledovne:  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 4 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik) 

za: 4 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

 

4. Informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  

 

4.1  Uznesenie č. 90/2021 –  

a) prihlásenie „A“ mužstva a žiakov do súťaží riadených ObFZ Trebišov do dátumu 05.07.2021 

terajším vedením TJ Družstevník Plechotice – bolo splnené, prihlásené obe mužstvá, momentálne 

sú od 1.10.2021  súťaže prerušené z dôvodu ochorenia COVID -19. 

 

b) schvaľuje - zostavenie komisie v zložení Mgr. Martin Hrubovský, p. Marek Sokol, p. Jozef 

Halapin, p. Vladimír Rusnák a p. Milan Pálfi, ktorá bude zodpovedná za zostavenie nového 

výkonného výboru TJ Družstevník Plechotice pre jeho ďalšie fungovanie – komisia v predošlom 

období takmer nepracovala, starosta vyjadril presvedčenie, že bude aktívnejšie pracovať počas 

prerušenia súťaže a prestávky medzi jesennou a jarnou časťou súťaže. Uviedol, že za terajším  

účinkovaním  v súťaži je snaha najmä Lukáša  Rusnáka, Mareka Rusnáka st. a Dominika  Saba, za 

čo im aj poďakoval a uviedol, že bez ich aktivity by zrejme TJ Družstevník Plechotice už činnosť 

nevyvíjal.  

 

4.2 Uznesenie č. 91/2021 –  

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6 100,- € na rekonštrukciu šatní TJ Družstevník 

Plechotice – realizácia opráv budovy pre činnosť TJ  je predbežne naplánovaná na prestávku 

v súťažnom ročníku jeseň 2021/jar 2022, bližšie informácie budú dané OZ po dohode o realizácií 

a postupe prác. 

 

4.3 Uznesenie č. 92/2021 –  

vytvorenie novej pracovnej pozície v rámci OcÚ Plechotice – koordinátor pracovníkov MOS, 

údržba a správa budov prislúchajúcich k OcÚ Plechotice s platovým ohodnotením 800,- 

EUR/mes. brutto – starosta obce informoval poslancov, že v čase 09/2021 prebehlo výberové 

konanie.  1. kolo výberového konania bolo prostredníctvom zverejnenia pracovnej ponuky na 

internetovej stránke istp. sk a kariera.sk. O pracovnú pozíciu prejavilo záujem 7 uchádzačov, 

z ktorých 2 potenciálni záujemcovia budú pozvaní na 2. kolo výberového konania -  ústne pracovné 

pohovory. O výsledku pracovných pohovorov bude starosta obce OZ informovať.  

 

4.4 Uznesenie č. 98/2021 –  

kúpa nového motorového vozidla do výšky 15 000,- €, + 5% možné navýšenie zo sumy 15tis. 

EUR, ako bonus vníma kúpu 7 miestneho motorového vozidla – starosta obce informoval OZ 

o kúpe nového motorového vozidla v 08/2021 v sume 15 530,- €. Ide o 7 miestne motorové vozidlo 

značky Dacia Lodgy.  



 

       4.5 Uznesenie č. 99/2021 –  

vypracovanie projektovej dokumentácie pre kanalizáciu obce Plechotice v dvoch variantoch na 

ČOV v Trebišove. Starosta informoval poslancov o komunikácií so zainteresovanými stranami, 

najmä VVS a. s. Košice a projektantom pôvodnej dokumentácie firmou Enviroline s.r.o.. Keďže po 

konzultáciách bolo zo strany odborníkov navrhnuté, aby sa prijal jeden racionálnejší variant a s tým 

sa už definitívne pracovalo, prijalo sa riešenie. Výsledkom je spoločné pracovné stretnutie na pôde 

OcÚ v Plechoticiach, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra a dohodne sa optimálny variant riešenia 

pre kanalizáciu obce Plechotice.  

 

5.  Organizácia osláv z príležitosti mesiaca úcty k starším  

 

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu 

týkajúcu sa ochorenia COVID 19 považuje za vhodnejšie riešenie, obdarovať seniorov hodnotnejším 

darčekom a neorganizovať hromadné podujatie, ich stretnutie s kultúrnym programom v októbri 

2021, tak, ako tomu bolo aj v minulom roku. Poslanci OZ boli s týmto návrhom stotožnení. Starosta 

obce uviedol, že obec má momentálne zakúpené do balíčkov vitamíny a dezinfekčné antibakteriálne 

gély. Poslanci hovorili o tom, čím ešte dôchodcov obdarovať. Poslanec p. Jaroslav Bič predniesol 

návrh, aby dostali poukážku v určitej hodnote (napr. 10,- €), ktorú by mohli využiť len v obecných 

potravinách. Vzhľadom na okolnosti, keď  nevieme  zabezpečiť to, či bude možnosť využitia 

nákupnej poukážky z personálnych dôvodov v obecných potravinách sa  prijal aj ďalší návrh, 

v zmysle,  že seniorom bude odovzdaný darček v hodnote 10,- € (poukážka, resp. iné upotrebiteľné 

veci) spolu už so zakúpenými vitamínmi a gélmi. Tento seniorský darček dostanú všetci obyvatelia 

Plechotíc, ktorí do 31.10.2021 dovŕšia vekovú hranicu 60 rokov.  

V čase prednesenia návrhu na hlasovanie o seniorskom darčeku sa na OZ dostavil aj poslanec 

p. Vladimír Rusnák (čas 18.53 hod.), ktorý po krátkom oboznámení ohľadom tejto problematiky  sa 

hlasovania taktiež zúčastnil. O návrhu hlasovali poslanci OZ nasledovne: 

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, Vladimír 

Rusnák) 

za: 5 

proti: 0  

zdržal sa: 0 

 

6. Aktuálne informácie z činnosti OcÚ Plechotice 

Starosta obce informoval OZ o nasledovných činnostiach: 

 

6.1 Výmena oplotenia pri budove ZŠ a MŠ Plechotice  

Od 30.09.2021 prebieha realizácia výmeny uvedeného oplotenia. Oplotenie pozostáva z nových 

betónových dielcov a novej vstupnej brány a dvoch bránok k budove. Starosta oboznámil OZ, že je 

v pláne aj obnova autobusovej zastávky na uvedenom mieste. Poslanec p. Marek Tkačik poznamenal, 

že by bolo dobré, uskutočniť obnovu zastávky taktiež aj na Čeľovskej ulici. Tento návrh prednesie 

na nasledujúcom zastupiteľstve, nakoľko tento výdavok by sa mal zahrnúť až do rozpočtu na rok 

2022.   

  

6.2 Osadenie nových prvkov na detskom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Plechotice  

V mesiaci 09/2021 boli na detskom ihrisku osadené nové hracie prvky, t. j. kolotoč, slimák - 

preliezka, momentálne sa čaká ešte za osadením domčeka. Realizácia detského ihriska prebehla 

v spolupráci s firmou Detské ihriská s.r.o. Sečovce, ktorá je certifikovaným výrobcom detských 

ihrísk a prvkov.  

 

6.3 Informácie k MOS (menšie obecné služby) a aktivační pracovníci 

Starosta obce informoval poslancov, že v 09/2021 ukončili vykonávanie MOS (menších obecných 

služieb) 2 pracovníci, ktorí si našli zamestnanie. Obec k dnešnému dňu disponuje 4 pracovníkmi 

MOS (z toho sú 2 pracovníci momentálne na dlhodobej PN) a 2 aktivačnými pracovníkmi.   



  

6.4 Personálne zmeny v ZŠ s MŠ Plechotice a OcÚ  

V mesiaci 07/2021 odišla do starobného dôchodku kuchárka školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Plechotice 

p. Mária Koščová. Jej pracovná pozícia bola v 08/2021 obsadená p. Michaelou Svitičovou. V mesiaci 

08/2021 bola prijatá na pozíciou referentky OcÚ p. Lucia Smolíková.  

 

6.5 Prešetrenie zápachu na Hlavnej ulici 

Dňa 15.07.2021 bola poslancom p. Ing. Milošom Štefkom podaná písomná žiadosť o prešetrenie 

zápachu na Hlavnej ulici na viacero ústnych podnetov obyvateľov obce. Túto žiadosť o prešetrenie,  

starosta obce posunul  na  Regionálnu veterinárnu  správu (RVS), aby to riešila. RVS  elektronickou 

odpoveďou zo dňa 30.9.2021 poslala oznámenie o vybavení podnetu, kde konštatovala, že na základe 

vykonaného šetrenia bol podaný podnet vyhodnotený ako neopodstatnený.  

 

6.6 Záchrana nemocnice s poliklinikou v Trebišove 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 24.9.2021 sa uskutočnil brífing starostov 

a primátorov trebišovského okresu, ktorého cieľom bolo vyjadriť svoje nesúhlasné stanovisko  

navrhované ministerstvom zdravotníctva týkajúce sa transformácie trebišovskej nemocnice na 

nemocnicu komunitného charakteru, t.j. v konečnom dôsledku by to znamenalo zánik niektorých 

oddelení.  

 

6.7 Majetkové priznanie Ing. Peter Koščo – starosta obce  

V ďalšom priebehu požiadal o slovo  JUDr. M. Tkačik, PhD.  a informoval  ako predseda  Komisie 

na ochranu verejného záujmu, že starosta obce predložil v stanovenej lehote Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) za 

kalendárny rok 2020, ktoré je z pohľadu komisie v poriadku.  

 

6.8 Odpredanie stolov a stoličiek z kultúrneho domu (KD) 

Starosta obce informoval poslancov ešte v 12/2020 o zakúpení nových stolov a stoličiek do 

vybavenia KD. Vzhľadom na to, že OcÚ disponuje aj staršími stolmi a stoličkami a nepredpokladá 

ich ďalšie využitie, starosta obce vyslovil návrh o možnosti ich odpredania za symbolické ceny, t. z. 

stôl 1ks za 2,- € a stolička 1ks za 1,- €. O tomto návrhu hlasovali poslanci nasledovne:  

 

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 5 (Jozef Halapin,, Jaroslav Bič, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, Vladimír 

Rusnák) 

za: 4 (Jozef Halapin, Jozef Džugan, JUDr. Marek Tkačik, Vladimír Rusnák) 

 

proti: 1 (Jaroslav Bič) 

zdržal sa: 0 

 

7. Rôzne  

 

7.1   95. výročie Divadelného súboru Janka Borodáča a premiéra divadelnej hry  

Starosta obce informoval poslancov o plánovanej premiére divadelnej hry Pokušenie vo 

Svätofloriánskej doline – Pokušeňe u valaľe. Toto podujatie sa plánuje na 03.10.2021 (nedeľa) so 

začiatkom o 18.00 hod. pri príležitosti 95. výročia vzniku ochotníckeho divadla v Plechoticiach.  

V tradícií pokračuje   divadelný  súbor, ktorý od roku 1962 nesie meno Janka Borodáča a  pôsobí pri 

OcÚ Plechotice. Podujatie sa uskutoční v režime OTP, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú 

situáciu v okrese.  

 

 

7.2 48. ročník futbalového turnaja o pohár SNP 

Dňa 15.09.2021 sa uskutočnil 48. ročník futbalového turnaja o pohár SNP. Turnaja sa zúčastnili 2 

mužstvá (TJ Družstevník Plechotice a FK Zemplínske Hradište), nakoľko 1 mužstvo svoju účasť 

tesne pred konaním  turnaja odrieklo. Poslanec p. Jaroslav Bič vytkol starostovi obce, že toto športové 



podujatie nebolo dostatočne spropagované, že nikto o turnaji nevedel. Starosta obce poslancovi 

uviedol, že v tomto roku bolo hlavným motívom a cieľom  to, aby sa nestratil ročník a neprerušila sa 

tradícia usporiadania turnaja, lebo vzhľadom na aktuálne vyhlášky RÚVZ v súvislosti s ochorením 

COVID 19 nepovažoval za správne  do tohto podujatia zapájať a pozývať širokú verejnosť, pretože 

sa reálne nedokázali dodržať platné pravidlá pre usporiadanie hromadnej športovej akcie.  

  

8.  Záver 

Nakoľko už neboli žiadne diskusné príspevky, starosta obce Ing. Peter Koščo poďakoval prítomným 

poslancom  a ďalším zúčastneným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 20.15 hod.  

 

Zapísal: JUDr. Marek Tkačik, PhD.     .......................................  

 

 

V Plechoticiach, dňa 01.10. 2021 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Jozef Halapin                                      ........................................ 

Jozef Džugan       ........................................ 

 

 

Ing. Peter Koščo 

   Starosta obce  

 

                                       

 


